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سنگی بزرگ بر روی سینه شهر من !
ایران مرکز یکی از بزرگترین دستبرد های تاریخ بشری است .در
فاصله کوتاه سی تا چهل سال تاریخ دو سال از جوشش و تحرک طبقه
کارگر در بهبوهه انقالب  75مورد طرد ،تحریف و دشمنی قرار دارد.
شهر من امروز به یک اردوگاه بزرگ کار تبدیل شلده ا.لهر رلر روز
قب از طلوع آفتاب میلیونها نفر در دل تاریکی بحرکه درملیلایلتلد تلا بله
مفهوم بردگی جان تازه ای ببخشتدر معیشه .ایه نفرت انگیزی ا.ه که
در ریبه فر.ودگی و ترس و فقر و درماندگی میلیونلهلا اننلان را تلتلهلا
نمیگذاردر در شهر من اکثریه عظیم .اکلتلیلن آن کلارگلرنلدو ملیلللیلونلهلا
میلیون اعضای این خانواده بزرگ مبشر کار و .لازنلدگلی رنلتلتلدو ایلن

کارگران به رمه چیزو به آب و برق و ترنهاو به بهداشه و خلورا،و بله
کارخانه را به ا.کله راو به رمه چیز جان ملیلبلخلشلتلد املا در رلملهلمله
گوشخراش رمین شهر صدای کارگر بنختی بگوش نمیر.در در جلوار
چلچراغ خیره کتتده ثروت؛ شهر من رمانتد یلک اردوگلاه علظلیلم کلارو
شهر من با حاشیه نشیتانشو کوکان کارو معتادانو صلتلدوقلهلای خلیلریلهو
زنان تن فروش یک گور.تان بزرگ کلارگلریو گلور.لتلان ارزشلهلای
اننانی .ازمان یافته ا.هر شهر من تهرانو تبریلزو گلیل نو خلرمشلهلرو
انزلیو قزوینو .تتدج و اصفهان ا.هر
ادامه در صفحه 2

ستونهای طنز

هوررا ،یک کارگر دیگر
هم بیکار شد!

ماه عسل با بیمه بیکاری

صفحه 2

اسرار نهان کارگران بیکار در ایران

صفحه 6

نگااهای باه تا ارباه شاوراهاای کاارگاران
بیکار در امریکا

ما . :مو ا.مه چیه تازه وارد؟

کارگران ،خداوند را نجات دهید!

تازه وارد :ادواردو تازگی بیکارم کردندر

رر کس و از جمله کارگران حق دارند خدا داشتله آیا ریچ فکر کرده اید خدا بلرای طلبلقله کلارگلر و
باشتدر رر کس و از جمله کلارگلران در انلتلخلاب برای طبقه .رمایه دار چقدر متفاوت ا.ه؟
خدای مطلوب خود مطلقا آزادندر در واقعیه رلمو
بتا به تعریف خدا بلرای .لتلایشلگلر خلویلش یلک
حتی در یک .رزمین مشتر ،و در یلک ملذرل
پدیده قدرتمتلد ا.لهر علاللم ا.لهو پلیلچلیلدگلی و
مشتر ،و حتی در یک خانواده مشتر ،تصاویلر
رویدادرای غیر قاب توضیح زندگی را میتوان بلا
اننانها از خدایی که به آن معتقدند و انتظاراتی که
ارجاع به او قاب تحملتر نمودر خدا بتا به تعلریلف
از او دارند تفاوتهای چشمگیری را نشان ملیلدرلدر
برای بتده خویش مظهر مهربانی ا.هر او نوید

ما :رورررا! یک مشمول تازه!
عتوانی که مشارده میلکلتلیلد را از نلوشلتله
خاطرات یک فعال جتبش علیه بیکاری در
دره  0391امریکا اقتبلاس کلرده ایلمر ایلن
خاطرات در ادامه در د.ترس شما.هر
جتبش کارگری علیه بیکاری در امریکا

ادامه در صفحه 3

چرا غزه مشکل ما گارگران هست و باید باشد؟
اصفحه 8

اصفحه 4

داستان
اصفحه 3

کارگران ،اتحاد اتحاد!
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ادامه سنگ بزرگ ....
اگر در طی یک معازه و چلرخلش تلقلویلم بله
عق و مردم شهر من و شما چشم به روزی از
روزرای بهار .لال  88بلاز کلتلتلد یلک .لر
.وزن از زندگی امروز خلود را در آن بلاز
نمیشتا.تدر د.ه بکار شویمو .اختمان مرکزی
شورارای متحد گی ن را با آن بلانلدروللهلا بلاز
.ازی کتیمر شورای کارگران نلفلهو اتلحلادیله
کارگران چاپو فوالد ملبلارکله ای رلاو کلفلش
ملیو تراکتور .ازیها رمه را خبر کتیمر ملیلدان
انق ب را با دریایی از کتاب و اع میه انباشته
.ازیمر در رر ررگذرو جلوی رر کلارخلانله و
اداره و دفاتر تشکلهای کارگری تصلویلری از
.ی و دو .ال پیش را زنده کتیمر
بگوییم کله شلهلری در قلرق کلارگلر چلگلونله
میتلوانلد بلاشلدر بلگلویلیلم چلگلونله تشلکلللهلای
کارگری نه فقط .ودجویی .رمایله دار بلللکله
دوله را در اجرای .یا.تهلای ضلد کلارگلری
مهار زده بودندر کارگر یک قلدرت اجلتلملاعلی
را میناخه که مطلاللبلات و خلوا.لتلهلایلش را
منتقیما تحمی میناخهر بگوییم که جوشلش و
تحر ،یک لحظه فروکش نداشهر این نه .لود
کارخانه و نه مقد.لات ملن درآوردی طلبلقلات
دیگر بلکه متافع منتقیم طبقه کلارگلر بلعلتلوان
مرجعو در ذرن عموملی جلاملعله از ر.لملیله
برخوردار بودر تتهایلی ملعلتلا نلداشلهر ملرکلز
تامعات کارگری مرجع رمفکری برای تاملیلن
منکنو خورا،و برای ح معض اعتلیلاد رلم
عم میکردر بگوییم که .رکشی .رمایه دار و
دوله در تعیین د.تمزدرا و نحوه پرداخله آن
حتی در تصور کنی نمیگتایدر بگوییم تبعیض
علیه زنان ب فاصله با پا.خ شاینتله روبلرو
بودر بگوییم پا.بان و ماموران دوللتلی فلعلاللیلن
مایشاء شلهلرونلدان نلبلودنلدر بلگلویلیلم چلگلونله
تشکی تهای کارگلری کلانلال دخلالله منلتلقلیلم
کللارگللران در امللور قللانللونللگللذاری و تللعللیللیللن
.یا.تها و ر.یدگی به کار دولله علمل کلرده
اندر بگوئیم .ازمان دادن توللیلد منلالله اصلللی
کارگران بودو رمانگونه شورای کارگران نفه
پاالیشگارها را در گلردش نلگله داشلتلتلدر املا
کنی نمیتواند بلخلاطلر بلیلاورد در طلول کلدام
جدلهای .یا.ی بتاگهان پدیده رای ا.لتلثلملار و

صفحه ٢
بهره کشی و کارمزدی و کتتلرل کلارگلری بله
جدول دانش عمومی جامعه تبدی گردیدر کنلی
نمیتواند بخاطر بیاورد در طلول کلدام قلرار و
مداررای .یا.ی توده کارگر در ایرانو تلبلدیل
به یک طبقه واحدو با زبان واحدو خلوا.لتلهلای
واحد و افق مشتر ،شدر
به اتهام ررج و مرج و بتام نامی ینظمی بله آن
جوشش و خروش پایان دادندر عفلونله املروز
حاص پیروزی رواداران نظلم ا.لهر تلاریلخ
اندیشه را و رونلدرلای اننلانلی و ملتلرقلی در
ایران بدون شرح حال این کانونهای کلارگلری
دروغ پردازی محض ا.هر اگر انق ب نتیلاله
دریلدن زنللاللیلررللا تللو.لط تللوده رلا.للهو اگللر
انق ب به رمبنتگی و اعتماد افنونگر و خلود
انگیختله ملردم فلرود.له ملتلکلی ا.لهو اگلر
انق ب ننبه به گذشته بیرحم و بلهلملان انلدازه
به ناروشتی رای آیتده .لخلاوتلملتلد ا.لهو اگلر
جورر شور انگیز انق ب در جنتلالوی فلارغ
البال بدنبال ایده رای نو ا.ه؛ درخشلان تلریلن
صفحات انق ب  75ایتاا پتهان ا.هر
باید .تگ بزرگی که روی .یته رای شهررای
ما ا.ه برداشته شودر باید .تگفرش خیابانلهلاو
بلایللد خشلله بلله خشلله کللاا رللای شللورارللا و
.تدیکارای کارگری به .لخلن دربلیلایلتلدر بلایلد
طتین آزادی و عدالتی و اننانیه بروایه طبقه
کارگر نه بعتوان یلک خلاطلره بلللکله بلعلتلوان
تاربه ای ناتمامو آن جامعه را در خود ببلعدر

از سایت اینترتی علیه بیکاری
دیدن کنید .نقطه نظراتتان را
برای ما بفرستید!

طنز

ماه عسل با بیمه بیکاری
نسخه تشویق سازمان یابی در میان نسل
جوان گارگران بیگار
آیا ریچ وقه تلیلتلر یآ.لیل شلتلا.لی تشلکلللهلای
کارگران بیکاری نظرتان را جل کرده ا.ه؟ به
زبان .اده تر متظور ایتلنلتلکله چلرا تشلکلللهلای
کارگران بیکار در ایران پا نمیگیرد؟ رلر چلقلدر
که میگذرد تعداد محقق و متخصص و نلوینلتلده
حول عتوان ایتگونه تلحلقلیلقلات زیلاد و زیلادتلر
میشودر .وال ایتنتکه در مقاب شرایط دشوار و
جانکاه بیلکلاری و رلزار و یلک درد بلیلدرملان
دیگرو چرا رلتلوز ملبلارزات کلارگلری در ایلن
عرصه بنیار محدود باقی مانده اند؟
شاید باورتان نشود که مارلانله حلقلوق چلرب بله
حنللاب ایللن مللحللقللقللیللن ریللخللتلله مللیللشللودو نللتللایل
تحقیقاتشان درج میشودو .میتار میلگلذارنلد و از
شما چه پتهان بیش از رلر کلس نلزد وزیلر کلار
از ارن و تلپ برخوردارندر دنلیلای ایلن صلتلف
تازه از محققان و متخصصین جامعه شتاس بلایلد
دنیای شیریتی باشدر در کلتلار پلتلالره اتلاق کلار
ایتها نه اجتماعی صورت میگیرد و نه اجتملاعلی
بر اثر حمله للبلاس شلخلصلی رلا و گلارد ویل ه
.رکوب میشودو در دنیای تحقیقات آنها نه اثلری
از اویللن رنللهو و نلله از وزارت اط ل عللاتر
شایعاتی وجود دارد که گویا صفحات مربوط بله
یممتوعیه برپایی تشکلهای منلتلقل کلارگلریی
در کتابهای قانون کلتلابلخلانله رلای در د.لتلرس
محققان ما تو.ط عتلاصلر مشلکلو ،بله .لرقله
رفته ا.هر در غیر ایتلصلورت ملیلشلد ایلن بلتلده
خدارا را به فقدان وجدان متهم نمودر
کاش میشد با یک جمله یتشکلهای کلارگلری در
ایران ممتوع که باای خود بلکه جلرم .لتلگلیلتلی
ا.ه که بشدت ماازات میگرددی قال قضلیله را
کتدر اما را.تش موانع متعدد دیگری باز علامل
.رکوب در راه تشک یابی کارگران عم میکتد
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پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران جویای کار

ادامه در صفحه بعد
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ادامه کارگران خدا ...
بخش روزرای بهتر زندگی ا.هر این خلدا بلتلا
بله تلعلریلف نلملیلتلوانلد خلدای مشلتلر ،بللرای
.رمایه دار و کلارگلر بلاشلدر رلملانلقلدر کله
ادعای دوله بیطر و دلنلوز بلرای کلارگلر
یک دروغ و فری بزرگ ا.ه وجود خلدایلی
که نظم موجود را با وعده یک عدالله در راه
توجیه کتد در بهترین حاله جلز یلک افنلانله
.اختگی نمیتواند باشدر
در یک نگاه .اده میشود دید که خلدای طلبلقله
.رمایه دار ملظلهلر ثلروت و بلاز رلم ثلروت
بیشتر ا.هو او مبشر اعتماد بتفس ا.هو مبللل
تصمیم اننانها.هو در حلریلم ایلن خلدا کنلی
متتظر ملعلالزه نلیلنله؛ منلاجلد خلاللی و در
عوض اتاق بورس و .مپوزیومها و کتفراننها
پاتوق .اکتان را تشکی میدرد؛ دعلا و نلالله و
نفرین و التماس در قاموس بتدگان و خدای این
متاطق یک .ر .وزن محلی از اعراب ندارد؛
ایتاا نگارها به آ.مان دوخته نلملیلشلود؛ ایلتلالا
کارخانه را مینازندو زندان را برپلا ملیلدارنلدو
ماشین را بکار میگیرند و از دل زملیلن و از
حلقوم رمتوعان خود ثروت بلیلرون ملیلکلشلتلدر
بتدگان این خطه به رم صدقه نمیلدرلتلدو املا بلا
وضع قانونو با ترفتدرای مالی و .لرنلخ رلای
اقتصادی پشه رم را دارندر در این خطه آیلتلده
را بللد.لله تللقلدیللر نللمللیلنللپللارنللد آنلرا مشللتللرکللا
مینازندر در این خطه رمه با رم برادرنلد؛ بلا
مذر و ملیه رمدیگر کاری ندارنلدر در ایلن
خطه دو .وم آیات الهی بیمورد ا.لهور کنلی
از گر.تگی از دیوار کس دیگر بلاال نلملیلرودر
در این خطه مردمان نیازی به موعظه ندارنلد
چرا که زنلانشلان بلخلاطلر یلک للقلمله نلان بله
”و.و.ه ” تن فروشی نمیافتدر در ایلن خلطله
خدا بتدگان خود را بیشتر دو.ه دارد چرا کله
کنی زبان به کفر باز نملیلکلتلدو شلایلد بله ایلن
خللاطللر کلله از شللارللد چشللمللان گللود افللتللاده
فرزندانش نینهر ایتاا کنی برای ختثی کردن
.ر.خه ترین دشمتان خود د.ه بداملن خلدا
نلمللیلشللودو ایلتللاللا دشللمللتلان را بله زنللدانلبللانللان
مینپارندو ایتاا جهلتلم را بلرای رلر کلس کله
بهشه روی زمیتشان را بلا کلملتلریلن خلطلری
روبرو .ازدو با د.تان خود میافریتتدر

صفحه 3
جامعه نگاه کتید! میلیونها اننان شل و روزو
در خواب و بیداریو در رویا و در واقعیه بلا
رن و تحقیر و گتاه د.ه و پتاه نرم میکلتلتلدر
ایتاا زندگی یک مصیبه ا.هو برای زینلتلن
شرافتمتدانه بر ا.اس نیروی کار خویش بلایلد
رر روز از نو از کله .حر تا بوق .لگ جلان
کتدو التماس کرد و با برادر رلملتلوع منلابلقله
دادر این جا اننانها نن پس از نن که بنتله
تنلیم .رنوشه شومی میشوند که به صغیلر و
کبیر رحم نمیکتدو اعلتلراض بلا گلللولله پلا.لخ
میگیرد و نفریلن حلتلی در خلللوت و تلتلهلایلی
ممتوع اع م شده ا.هر در این میان به میزان
رشد دامته بیکاریو به میزان رشد فقر و فلاقله
و تبعیض در مح ت کارگری باای امکانلات
رفاری تعداد بیشتری مناجد ملثل قلارر .لر
در میاورندو واعظین رر چله بلیلشلتلری صلف
میبتدند که خشلم نلاگلزیلر ملردم نلاراضلی را
متوجه آ.مانها کتتدر
در ایران امروز قلرار ا.له خلدا .لپلر بل ی
عاملین این تباری قرار بگیرندر ایلن ریلاکلاری
نفرت انگیز و نخ نما اما بر یک واقلعلیله تلللخ
ا.توار ا.هر ابعاد مصائ .رمایله از شلدت
عمق و لاام گنیختگی شاید تتها بتوان آنلرا بلا
فاجعه غیر قاب تلوجلیله یلک نلیلروی ملاوراء
طبیعی رضم کردر این کدام عفریهو این کلدام
آزمایش میتواند باشد که این چتین بلیلرحلملانله
بی پتاه ترین بتدگانش را رد قرار داده ا.هر
این کدام خدایی ا.ه کله حلتلی شلکلم .لیلر و
فراغه خاطر بتدگانش برای عبادت را بر آنها
روا نمیدارد؟ اما خداوند در این میان گتارلکلار
نینهر این نظام .رمایه داری ا.ه که حرص
بی پایانش حتی به خدای کارگر رحم نمیکتدر
در ایران و بخلصلوص در .لی .لال گلذشلتله
مذر و خدا در ابعاد شگرفی بر علیه کلارگلر
بکار گرفته شده ا.لهر در طلول ایلن .لاللهلا
نشان ای از رحم به زندگی کارگر را نملیلتلوان
یافهر در علوضو بلا ملوج اعلتلراضلی و بلا
بکر.ی نشاندن پایه ای تریلن خلوا.لتلهلا و از
جمله بیمه بیکاری کارگران میتوانتد به کلملک
خدا بشلتلابلتلد و او را از اتلهلام .لاخلتلگلی و
فریبکارانه تباری رلای بلی پلایلان ملوجلود در
جامعه ناات درتدر

ادلمه طنز
ماه عسل با بیمه بیکاری
که الزم ا.له ملورد تلوجله قلرار بلگلیلردر ایو
گردون را چه دیدی شاید این محققلیلن تلواننلتلتلد
راه چاره ای برایش بیابتدر
قب از رر چیز الزم ا.ه خط فاصلی میان شغ
و کار و بعتوان دو پدیده کام متفاوت را روشلن
کرده باشیمر بعتوان فقط یک نمونه وزیر کلار و
روحانیون صاح یک شغل رنلتلتلد و ملارلانله
د.ه کم ده بینه برابر د.تمزد پلایله کلارگلران
حقوق دریافه میکتتدر اما ریچ کدام کار ملفلیلدی
را اناام نمیدرتدر اگلر قلرار ملیلبلود بله صلر
اع م تعداد بیکاران و به تعداد یخلدا را شلکلری
د.تمزد تعلق بلگلیلرد قلطلعلا تلا بلحلال بلیلکلاران
میلیونر شده بودندر متظور از این تدقیق ملفلارلیلم
این بود که کارگران بلدون کلار نلیلنلتلتلدر بلللکله
عمدتا درگیر کاررای (بدون اجلر ملیلشلونلد کله
آنها را از جنتاوی شغ و یلا حلتلی از منلالله
تشک دور نگه میداردر
بدون نیاز به ریچگونه تحلقلیلق و بلرر.لی رلمله
میفهمتد (یا کمابیش انتلظلار ملیلرود کله فلهلملیلده
باشتد یکی از دالی مهم (یا کمابیلش ملهلم در
مللزاج .للرد کللارگللران ایللران بلله تشللکللی ل ت
کارگری عشق و منیر ایلرانلی در وصلال یلار
ا.هر در ممالک صتعتی پلیلشلرفلتله ایلن راه بلا
آزادی کام حلق زنلانو خصلوصلی بلودن املر
تشکی خانواده و مفاد الزم دیگر در حلملایله از
فرزندان و غیره .اده و ک امر علاشلق شلدن و
تشکی خانواده .لاده و .لررا.له ا.لهر چلون
عق دارندر چون رم متمدنانه ترو رم اننلانلی تلر
و رم توام با ع فی کمتر برای نیروی تازه نلفلس
بازار کار ا.هر
یکی از بلدبلخلتلی رلای بلزرگ ملا ایلرانلیلهلا در
ایتنتکه رتوز به راه شیرین و فرراد چنبیده ایمر
حکایه کتلدن کلوه بلیلنلتلون کلم بلود قلوانلیلن
ا .می و جدا.ازیها جلتلگ و گلریلز بلا گشله
ارشاد را رم به آن اضافه کرده ا.هر املری کله
میشد با یک م قات .اده و تبادل چتد نگاه معتلی

زیر رمان آ.مان به زنلدگلی بلخلش علظلیلم آن
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صفحه 4
رابعا :نفس اتحاد کارگری یک رد در خلود
شورا ا.هر ریچ تضمیتی بلرای پلیلروزی در
مبارزات وجود ندارد ولی از جمله در نلوشلتله
زیر از زبان فعال کارگری میخوانیم کله نلفلس
اتحلاد کلارگلران و بلیلرون کشلیلدن یلک تلک
کارگر از زیر آوار تتهایی و تلبلارلی بلیلکلاری
چقدر برای فعالین جتبش شوق آور و ردفی در
خود بوده ا.هر به این ملعلتلاو دفلتلر شلورا بله
محلی مقدس برای اعضلای آن بلحلنلاب آملده
ا.هر و ب خره ایتکه رمه چیز به فعالین زنلده
و حی و حاضری گلره خلورده ا.له کله یبله
کار خود باور داشته باشتدیر

در دل بحران اقتصادی .لاللهلای ملیلان جلتلگ
اول و دوم یکی از درخشانترین فصول جتبلش
کارگری در جهان ا.هر در دل یلک بلحلران
عمیق با بیکاری بیلش از  71درصلد نلیلروی
کار جلتلبلش شلورارلای کلارگلران بلیلکلار در
مح ت کلارگلری شلکل گلرفلهر در دل یلک
ورشکنتگی اقلتلصلادی علظلیلم ررلبلران ایلن
جتبش خلوا.لتلهلای بلیلمله بلیلکلاری و رشله
.اعه کار در رفته و خوا.تهای کوچکتر مث
تامین غذا برای کودکان کلارگلری در ملدارس
را تو.ط نیروی عظلیلم طلبلقلاتلی کلارگلران و
بیش از رر کس در د.لتلور کلارگلران بلیلکلار نوشته زیر خاطرات خانم  Rose Sherninاز
فعالین شورای بیکاران متطقه  Bronxا.لهر
قرار دادندر
نوشته اصلی در .ایه ایتترنتی تاریخ ا.لللحله
این جتبش موفقیتهای بزرگی را بهمراه داشهر
در خلللللللللدمللللللللله آیلللللللللتلللللللللده
ای
از در.های این جتبلش بنلیلار ملیلتلوان گلفلهر
 www.historyisaweapon.comمتلتلشلر
شاید در این میان مهمترین جتبه در چگلونلگلی
شده ا.هر آنچن مشارده میکلتلیلد تلرجلمله آزاد
.ازماندری کارگران نهفته ا.هر فلعلاللیلن ایلن
نوشته میباشدر
جتبش چگونه در ایام بحران و بیکاری که بلتلا
*****
به تعریف متراد با افه روحیه مبلارزاتلی و
متراد با فردگرایی کارگران شتاخته میشلودو
چیزرایی که اکتون برای ما کلارگلران بلدیلهلی
موفق به .ازماندری گنترده کارگران گشتلتلد؟
بتظر میر.تد در رمین درله  0391ایلده رلای
با مرور نوشته زیر و از زبان یک فعال عملی
انق بی بشمار میرفتتد که ما ملطلاللبله آنلرا در
این جتبش به چتد شاخص ی.لادهی و رلملیلشله
پیش گرفتیمر ما خواران این بودیم که کارگلران
آشتا برمیخوریدر ننلخله طل یلی ویل ه ای در
در مقلابل بلیلکلاری بلیلمله شلودو ملا خلوارلان
کار نینهر
تنللهللی ل ت منللکللن بللودیللمو مللیللخللوا.للتللیللم کلله
اوال :یک تشک کارگری جمع کارگرانی ا.ه کودکانمان در مدر.ه غذای گرم صر کتلتلدو
که مشک ت امروز او را نیلز ملد نلظلر داردر ما خواران ا.کان اننانهای بی خانمان بلودیلمر
شورای کارگری رارلم محلی ا.ه که کلارگلر کنی قب از آن حرفی از رشله .لاعله کلار
بیکار در آن میتواند به یک وعلده غلذای گلرم روزانه نشتیده بلودر اگلر کنلی در حلیلن کلار
د.لله بللیللابللدو راه حلللللی بللرای تللامللیللن شللیللر آ.ی میدید آیا تصور میکتید کارفرما به روی
کودکانلش جلللوی روی او قلرار ملیلدرلدو در خود میاورد؟ رمیشه کارگر دیگری در جلللوی
مقاب گرانی مواد غذایی و اجاره خانله علمل درب کارخانه آماده اینتاده بود که جلای او را
پللر کللتللدر حللتللی داشللتللن یللک اتللحللادیلله بللرای
اقدام میکتدر
کارگران یک ایده تازه بحناب میامدر در میلان
ثانیا :رر لحظه از رمراری با شورا و رملدملی
کارگران کنی انتظار د.تمزدرای شاینلتله را
با کارگران توام با در.های طبقاتی کارگری و
بخود راه نمیدادو باالیی را با امتیازاتشان و
توام با آکاری و دخاله در خوا.تهلای ا.لا.لی
و بزرگ در راه تلحلوالت بلزرگ در جلاملعله کلارگلران در پلایللیلن جللاملعله طلبلیللعلی بللتلظللر
میر.یدر برای ما .ازماندری یک اعتصاب
ا.هر
ثالثا :با تصویر کارگر بلعلتلوان یلک قلربلانلیو بللزرگ بنللخللتللی قللابل تصللور بللودر چللگللونلله
دشمتی آشکار داردر کلارگلر ملیلتلوانلد و بلایلد میتواننتیم بر ایتهمه مشک ت فایق شویم؟
برای متافعش مبارزه کتدر
ادامه در صفحه بعد

ادلمه طنز
ماه عسل با بیمه بیکاری
دار و دو تا بو.ه ح و فص کلرد بلرای و جلوان
ایرانی یک .فر پر .وز و گداز ملخلاطلره آملیلز
اقتصادی/فررتگلی./لیلا.لی/اقلتلصلادی/ررر /چلتلد
.اله ا.ه که ریلق رلر پلهلللوانلی تلا چله بلر.لد
فرزند یک خانواده کارگری را درملیلاوردر تلازه
فکر میکتید پس از ایتهمه نذر و دعلا و نلالله و
فغان اندر فراغه یار و جنلتلالوی تشلتله للبلان
بدنبال نقش کمتلد گلیلنلو ایشلان در جلام شلراب
کذایی در ادبیات عاشقانه رای چی از بشلاشلیله
فکری و روحی شاه پنر مد نلظلر ملا و دخلتلر
رمنایه باقی میگذارد؟ انتظار دارید این جوانلان
رواس پرت در مرکز تشکلهای کلارگلری اللهلام
بخش وحدت صفلو پلراکلتلده کلارگلرانو آنلهلم
کارگران بیکارو قرار بگیرند؟!
در یک محا.به .رانگشتی منیر دللدادگلی ملدل
ایرانی منتوج یلک کلار فلکلری و جنلملیو
د.ه کم معادل ک کلار ملورد نلیلاز بلتلای یلک
دوجین .اختمان منکونی و دو د.لتلگلاه منلالد
مااورو مونتاژ چهل تلریلللی بلارکلشو نلگلارش
.تاریوی پتلالاه و دو فلیلللم ملافلیلایلی و ملعلادل
خ قیه یک رلتلرملتلد بلرای .لرودن ده دوازده
نمایش اپرا ا.هو که رلملگلی بله رلدر ملیلرودر
ر.میه و احترام و د.تملزد بلالای خلودو فلکلر
میکتید پس از کلی .رکوفه مبتتی با بلیلعلاری و
ع فی؛ با کلی بدرکاری دوران شیرین عاشلقلی؛
کدام روحیه رزمتدگی برای متشکل شلدن بلاقلی
میماند؟!
خ صه ک مو تلا آنلالا کله بله دولله و وزارت
کارش برمیگردد مصلحه اقتصادی حکم میکلتلد
د.ه از .لوبنلیلد کل ن ادبلیلات و ملو.لیلقلی و
فررتگ عهد بوق برداردر این ملقلاملات بل خلره
باید به خوا.ه مشتر ،جوانان مبتلی بلر آزادی
گیتار زدن زیر پتاره یارو گردن بگذارندر
تا آناا که به کارگر و تشک مربوط میلشلود ایلن
طبقه چاره ای ندارد جز ایتکه در مبارزه خلود
پایش را باندازه کل ادعلای طلبلقلاتلی کلارگلری
دراز کتدر مفهوم کار رمواره و در رمه کشوررلا

پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران جویای کار

ادامه در صفحه بعد

علیه بیاکری 4

صفحه 5

ادامه هورررا! ....
را دور شللهللر و خللانلله بلله خللانلله بللگللردش
درآوردیمر به ملحلض بلاز شلدن درب ملتلازل
چگونه یک زنو یک مرد کارگر کله قلدش بله
گفتگویی میان ما و صاحبخانه که علملدتلا یلک
پت متر رم نمیر.ید میتواننه جهان را تغیلیلر
مرد بود در میگرفهر یک نمونله تلیلپلیلک ایلن
درد؟!
گفتگو را برایتان نق میکتم:
اجازه درید من ک این .رگلذشله را بلرایلتلان
تعریف کتمر این .رگذشه روزرایی ا.له کله مبل  :ما از طلر شلورا طلوملاری را بلرای
ما شروع به .ازماندرلی کلارگلران شلدیلمر ملا امضا در د.ه داریم که کلتلگلره را بله قلبلول
شورای کارگران بیکار را .اختیمر من خود از بیمه بیکاری وادار .ازدر ما فکر میلکلتلیلم ایلن
رمان روزرای اولو رتوز قلبل از آنلکله یلک دوله حریف پرداخه بیمه بیکاری رنلهر آیلا
فرد بیکاری در خانواده شما رنه؟
کمونینه شومو با این فعالیه درگیر بودمر
منتاجر :شوخی میکتید؟ ما رمگی بیکلار شلده
ما . :مو ا.مه چیه تازه وارد؟
ایم و یا در رمین رفته قلرار ا.له اخلراجلملان
تازه وارد :ادواردو تازگی بیکارم کردندر
کتتدر
ما :رورررا! یک مشمول تازه!
مبل  :خود ما رم بیکار شده ایمر خوا.ه ملا از
ما از یک دفتر کوچک برای پاتوق کارگررای کتگره ایتنه که به ما کار بدرلتلد و اگلر کلار
بیکار د.ه بکلار شلدیلمر رلر تلازه واردی بلا نینه باید بیمه بیکاری بما تعلق بگیردر
شتیدن کف زدن ما برای بیکار شدن او حلتلملا منتاجر :شما از دوله میخوارید به ما در عین
حکم به دیوانگی ما میدادر چرا ما میبلاینله از بیکاری پول بیمه داده شود؟
بیکاری او کف میزدیم؟
مبل  :بلهو در صورتیکه دوله نلملیلتلوانلد کلار
تازه وارد :مگر شما نلملیلفلهلملیلد کله بلیلکلاری فرارم آوردو طبیعی ا.ه که باید بیمه بیلکلاری
بمعتای نداشتن درآمدو بی منکتی و گر.لتلگلی بدردر
برای من ا.ه؟
منتاجر :شما بدنبال ایده رلای .لو.لیلاللیلنلتلی
ما :خوشحالیم که به جمع ملا پلیلو.لتله ایر ملا رنتید
یک تازه نفس دیگر برای پخلش اطل علیله رلا
مبل  :ما در پی نیازرا و حقلوق پلایله ای خلود
خواریم داشهر
رنتیمر
این روشلی بلود کله ایلن فلرد را از دل یلک
مصیبه به یک موقعیه فعال و .ازنده تلبلدیل ایتکه ما طرفداران ایده رای .و.یالینتی و یلا
کتیمر رد ما این بود که .کان و کلتلتلرل بلر کمونینتی رنتیم را گارا میشتیدیمر وللی بلرای
زندگیمان را بد.ه بلگلیلریلمر بله ایلن تلرتلیل من رر تک مورد رمواره تعا آور بلود کله
دیگر ما یک قربانی نبودیمر رمین باعث ملیلشلد چرا از پیو.تن به ما اجتتاب میکردندر بلیلشلتلر
که دیگران رم ما را به چشم یک قربانی نلگلاه موارد با این ا.تدالل روبرو میشلدیلم کله یملا
نکتتدر از این لحظه ببعد شکنه غلیلر ململکلن مردمان فقیر جامعه رنتیمو کاری از د.له ملا
بودو با پیلو.لتلن و اتلحلاد شلکلنله را نلاپلدیلد بر نمیایدیر بخاطر میاورم که در ایلن ملبلاحلثله
میکتدر تو با پیو.لتلن بله جلملع آن نلااملیلدی و رمواره پیروز بیرون ملیلاملدمر ملیلدانلیلد چلرا؟
تلراژدی فلردی و حنلرت را بلا یلک قللدرت چون خود به مواضع خود باور داشتمر باور به
قدرت صفو کارگران تتها ا.لحه ای ا.ه
جمعی جایگزین مینازیر
که یک فرد .ازمانده به آن نلیلاز داردر اجلازه
بدرید در مورد قدرت کارگری یک مثال بزنمر

ادلمه طنز
ماه عسل با بیمه بیکاری
جزو الفبای کشمکشهای طبقاتی بلوده ا.لهر در
رمه جای دنیا با اولین .تبه رای قوی تشلکلللهلای
کارگری رمه امور یلک خلانلواده کلارگلری از
جمله ایلام بلارداری و تلر و خشلک کلردن و
مراقلبله از رلملدیلگلر و پلرورش فلرزنلدانشلان
بعتوان کار مفید و .ازنده و در املتلداد شلغل و
مشمول تمام حقوق مربوطه تحمی شده ا.هر
بتظر میر.د که مطالبات کارگری موجود رلتلوز
جوابگوی جللل ننل جلوان کلارگلری نلیلنلهر
برافراشتن پرچم خوا.ه یملاه عنل بله رلملراه
بیمه بیکاریی تلو.لط تشلکلللهلای کلارگلریو بلا
.ازگاری با زمیته رای فلررلتلگلی و اجلتلملاعلی
ایران قطعا میتواند انگیزه تشک یابی کلارگلری
را در میان جوانان (بیکار تقویه نمایدر بلا یلک
تبصره مبتی بر اعتبار ما به .بق و تلا .لن 75
.الگی میتوان در گنترش انگیلزه ملربلوطله در
میان مابقی کارگران تحلقلیلقلات ملقلدملاتلی را بله
اناام ر.اندر رر چتد با قطعیه نمیتوان از نتلایل
مثبه آن چیزی گفه!
م حظه میکتید رر دلخوشی و رفاه و د.تمزد و
احللتللرام کللارگللر و خللانللواده و فللرزنللدانللش بلله
تشکلهای کارگریش گره خلورده ا.لهر املا در
این مورد معین مناله کام جلدی ا.لهر تشلکل
کارگری و تولید و محیط زینه به جهتمو اگر بلا
توجه به حااب و جلدا.لازیلهلا وضلع از رلملیلن
قرار پیش برود ن اد ایرانی بطور کللی در حلال
دفرما.یون فیزیکی و رفتاری ا.لهو در اللبلنله
که باای خود در امر رمنریابی رم مث پتگویلن
را شامه و اندام را و علادات تلازه پلیلدا خلوارلیلم
کرد! آنوقه کی کار خوارد کرد؟ چه کنی وزیر
کار خوارد شد؟

***

مهمترین وظیفه ای که ما در پلیلش روی خلود
قرار دادیم تلحلملیل قلانلون بلیلمله بلیلکلاری بله ما میداننتیم که .ینتم از زنان خشمگین
نمایتدگان مالس کتگره بودر ملا یلک طلوملار
ادامه در صفحه بعد
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صفحه 6

ادامه هورررا! ....
شورای مح ت ملخلتلللف رلوای رلملدیلگلر را
داشتیمر یکبار در رلارللم قلحلطلی شلده بلود و
رراس داشهر ملا بلرای کلودکلانلملان بله شلیلر
آشپزخانه شورا امکان تامیلن غلذا را نلداشلهر
احتیاج داشتیمر یک روز صبح زود مطابق
شورای ما با رر چه که جلوی د.تمان بلود بله
برنامه قبلی بینهو .ی نفر از کارگران بیکلار کمک رارلم رفتیمر
زن رر کدام با کودکی در کالنکه گلرد آملدیلمر
این فعالیتها به کارگران املکلان ملیلداد کله بلر
تصمیم این بود که وارد .الن اصللی بلورگلواد
علیه دشواریها چاره ای بیاندیشتلدر بله زنلدگلی
رال شویم و خواران م قات بلا ملدیلر گلردیلمر
آنها معتی تازه ای میبخشیدر در بدترین حلاللهو
نیتاو دخترم .ه یا چهار .ال داشهر او رمیلشله
حتی اگر د.تاوردی حاص نمیلشلدو د.له کلم
با من رمراری میکردر کی میتواند آن صلحلتله
ما با رم بودیمر رمه چیز را بیکنان میان خلود
را فراموش کتد؟ یکی از کارگران با یک بلوز
تقنیم میکردیمر یک .ی میتواننله بله درلان
قرمز رنگ و آ.تیتهای بلاالزدهو یلکلی دیلگلر
پت نفر بر.در اگر کنلی یلک .لکله پلول در
رو.ری کوچکی را روی .رش گره زده بودر
جیبش داشه از فروشگاه .ر محله یک قرص
چهره و نگارها حکایه از مصمم بودن رمگلی
نان خریده و ملیلاورد در دفلتلر یفلرملانلدرلیی
داشهر و بلچله رلا ررر یلکلی کل ه آبلی رنلگ
رمگی با رم میخوردیمر زندگی در یلک چلتلیلن
د.تبا مادر بزرگ را بر .ر داشه و نیتا بلا
جمعی زیر و رو میشودو وقتی متلحلد رنلتلیلدر
.ر و روی باز با آن چشمان شلادش در کلتلار
جایلی بلرای تلرس نلاشلی از تلتلهلایلی بلاقلی
من بودر جمع ما بروال معمول با پای چلپ بله
نمیماندر ایتها مشلکل تلی نلیلنله کله کنلی بله
جلو وارد .الن شدیم و طتین شعاررا رلمله جلا
تتهایی بتواند از پس آن بربیایدر در تتهایی ایلن
را گرفه :ما برای کودکانمان شیر میخواریم!
مشک ت غول آ.ا و چلیلرگلی نلاپلذیلر بلتلظلر
برنامه ما این بود که با شعار دادن خیلابلانلهلای
میر.تدر .ر .اعه یک نصفه ش در دفلتلر
اطرا را زیر پا بگذاریم و یک نفس از مردم
کارفرماو واضح ا.ه که او در مقابل کلارگلر
بخواریم بما بپیوندندر
تتها پر قدرت ظارر میشودر اما ملا کلارگلران
در مح شورای بیکاران رمیشه چیلزی بلرای در کتلار رلم ا.له کله قلدرت خلود را للملس
خوردن وجود داشهر درب شورا به روی رمه میکتیمو ما میتوانیم بلخلتلدیلم و احنلاس شلادی
باز بودر دور رر تازه واردی حلقه زده و .لر کتیمر رمیشه در جمع ما کنلی پلیلدا ملیلشلد کله
بحث را باز میکردیمر خودتان میتلوانلیلد حلدس بتواند آواز بخواند و یا بله بلقلیله رقصلیلدن را
بزنید به این ترتی چه تاثیرات مثبتی از شورا بیاموزدررر و چتد لحظه بعد تر تامع کلارگلران
در ذرن کنی که از تتهایی در خلیلابلانلهلا آملده بیکار در حال رقص و آواز تلوجله ررلگلذران
بود باا میگذاشتیمر
را جل میکردر
اعضای زن شورا ماموریه داشتتد که دائما و
با دقه قیمه مواد غذایی را در فروشگارلهلای
محله زیر نظر داشته باشتدر با مشلارلده اوللیلن
مورد از گرانلی بلیلش از حلد ملعلملولو فلورا
د.لله بللکللار مللیللشللدیللمر بللا کللالنللکلله رللا دور
فللروشللگللاه بللاریللکللادی را شللک ل داده و بللا
پ کاردرای یفروشگاه گرانفروش؛ گرانفروش
نانی مانع کار فلروشلگلاه ملربلوطله ملیلشلدیلمر
اعتصابات ما عمل بلا ملوفلقلیله رلملراه بلودر
کنی جرات نمیکرد از خلط بلاریلکلادرلای ملا
فعالیتهای شورا با موفقیتلهلای بلزرگلی رلملراه
بگلذرد و وارد فلروشلگلاه گلرانلفلروش شلودر
شدر ما قیمه اجتاس را پایین نگه داشتیمو ما
مشابه این اقدام را شورا در بروکلینو مانهاتان
و رللارلللم رللم در د.للتلور کللار خللود داشللتللتللدر
ادامه در صفحه بعد
رضایه عمیقی از این .الهای زندگی خود در
دل من وجود داردر شاید باورش .خله بلاشلدو
رضایه از بیکاریو خلانله بلدوشلی و گلرانلی
مواد خوراکی! اما این واقعیه زندگی بلود کله
میباینه با آن در افلتلادر تلو ملیلبلاینله بلرای
خلوشللبللخللتلی تل ش کللتلیر کنللی چله مللیللدانللدو
میتواننتی در این راه ملوفلق گلردیر بلعلتلوان
یک .ازمانده دیدن د.تاوردرای صلف ملتلحلد
اننانها عمیقترین احناس خشتودی ا.هر

طنز

اسرار نهان کارگران بیکار
در ایران
کارگران بیکار در ایلران زنلده انلد و روی دو
پای خود راه میروندر این مشارده .اده و بلدیلهلی
زندگی را بر وزیر کار و رر چه متلخلصلص و
صاح نظر رنهو تلخ کرده ا.ه:
تصللورش را بللکللتللیللد .للی .للال ا.لله دو گللز
زیر خط فقر قرار دارند ولی کماکان نلفلس
میکشتدو راه میروندو گارا میختلدنلدو و رلر
وقه رم رو بدرید جلللوی اداره کلار جلملع
میشوند و نته من غریبم بازی در ملیلاورنلدر
حاال در ایام عزاداری غذای ماانی جلللوی
د.تشان رنهو بقیه .ال از کاا شکلم خلود
و چتد .ر عائله را .یر میکتتد؟!
رمه چیز حکایه از .وء ظن باالیی را از دوله
و مالس و مابقی منئوالن ننبه به کلارگلران و
بخصوص کارگران بیلکلار داردر بلهلتلر از رلر
مملکه دیگری در دنیا حنلاب و کلتلاب حلداقل
نخود و لوبیای ضروری روزانه برای رر فلردو
میزان کالری مواد غذایی در بازار را زیر نلظلر
دارندر بخوبی میدانتد و با نبض تلورم از قلیلمله
مواد غذایی در بازار آزاد خبر دارندر میدانتد کله
با ف ن قدر کالری چتد متر میلشلود راه رفله و
احتماال کار کردر ملطلابلق ملحلا.لبلات شلخلص
وزیر کار د.تمزد پایه فقط میتواند کلرایله خلانله
را بپوشاندر درآمد کودکان این خانواده را از کلار
و دوندگی .ر چهارراه را رر چه باشد حلداکلثلر
نان را تامین خوارد کردر از بیلمله بلیلکلاری کله
خبری نینهو د.تمزدرا عق افتاده رم که بالای
خود برقرار ا.هو .بد کاالیی رم فع و بعلد از
رفه رشله ملاه فلقلط یلک وعلده ا.لهر .لوال
ایتنتکه این طلبلقله چلگلونله زنلده ا.له؟ دولله
تصیم دارد کا.له زیلر نلیلم کلا.له کلارگلران را
کشف کتد:
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علیه بیاکری 4
ادامه هورررا! ....
فشار شدیدی را روی مالس کتگره .ازمان
دادیمو ما در اعتصابات کلتلتلرل قلیلمله اجلاره
خانه پیروز شدیم ررر

صفحه 7
ررگذران را دعوت به رلملبلنلتلگلی ملیلکلرد:
مردم! کارگران! امروز نوبه ما.ه و فلردا
رمیلن رفلتلار را بلا شلملا خلوارلتلد کلردر ملا
رملنلران کلارگلران بلیلکلار رنلتلیلم و پلللیلس
میخوارد ما را بیرون بیاندازدر ما کار نداریلمو
ما و.ع خرید خورا ،را نداریلمر ملا تلوانلایلی
پرداخه اجاره رای بشدت گران را نلداریلم و
این افنر پلیس قصد دارد جل و پل س ملا را
بزور به خیابان بیاندازدو آیا شما اجازه میدرلیلد
چتین رفتاری با ما صورت بگیرد؟

د.تاورد مهم ما ایلن بلود کله کلارگلران را بلا
رویه کارگری خود آشتا کردیمر در آن زملان
شورا کام شتاخته شده بودر فعالین ما رمه جلا
بودندر مبلغین ماو اکنیونهاو .ختگویان .ر رر
کوچه یلاد آور شلورای بلیلکلاران ملحل بلودر
مبارزه علیه گرانی اجاره خانه را مثال گویایی من منئول بنی مردمی بودم کله در خلیلابلان
از فعالیتهای شورا ا.ه:
تامع کرده بودندر در مواردی ما نیلروی خلود
ما درب خانه رای .اختمان مربوطه را زده و را متوجه کارگرانی میکردیم که تو.ط پلللیلس
از تک تلک منلتلاجلران ملیلخلوا.لتلیلم کله بله برای اجرای حکلم تلخلللیله اجلیلر شلده بلودنلدر
مبازره ما بر علیه صاح خانه شریک شونلدر ا.ملشلان را ملیلپلر.لیلدیلمر یملیلدانلیلم بلخلاطلر
کافی بلود کله منلتلاجلران بلملدت .له ملاه از بیکاری و از .ر نلداری د.له بله ایلن علمل
پرداخه کرایه .ر باز میزدندر وقتی از طر خفه بار میلزنلی ررر بلا ملا بله شلورا بلیلاو از
شورا اطمیتان میدادیم که در صلورت دخلالله صتدوق کارگران خود ما معادل د.تمزدت را
پلیس و تخلیه با زورو اجازه نلخلوارلیلم داد در به تو میلپلردازیلمررر چلرا نلملیلگلویلی کله خلود
خیابان بمانتد؛ آنوقه دیگر دلیلی بلرای تلردیلد افنری که اینتاده و د.تور میدرد ا.باب مردم
منتاجران بلاقلی نلملیلملانلدر در قلدم بلعلد رلمله را بیرون بیاورد؟ی
منتاجران تابلورایی در افشای صلاحل خلانله
در جلوی پتاره را آویلزان کلرده و رلملزملان
د.للتللاللات بللاریللکللادرللای شللورا مللانللع ورود
مللامللوران تللخلللللیلله و یللا منللتللاجللران تللازه بلله
.اختمان میشدندر تماشایی بود کله خلانلواده رلا
در کتار خیابان در کتار مب و و.ای خانه در
اعتصاب شرکه میکردندر آناا وقله ملتلا.ل
بود که منتاجران حلول نلملایلتلدگلان انلتلخلابلی
برای مذاکره با صاحبخانه .ازملان یلابلتلدر در
روز موعود با حضور پلیس و ماموران بلرای
تخلیه خانه را بتا به روال رلملیلشلگلی از رلمله
مردرا میخوا.تیم .اختمان را تر ،کتتد و تتها
زنان و کودکان در خانه را باقی بمانتدر به ایلن
ترتی توجیه اعمال خشونه آمیز پلیس ختثلی
میشدر فعالین ما روی پله را و از میان پلتلالره
را یک ریز خطاب بله ررلگلذران .لخلتلرانلی
میکردندر در مورد محله برونکس یلک واحلد
بدیتگونه ا.ه که من آن .الهلا را بله خلاطلر
بزرگ پلیس برای بیرون کردن منتاجران در
میاورمر
مح حاضر شد و از رمان ابتدا یک تیربار را
روی پشه بلام نصل کلرده و رو بله تلالملع
مردم نشانه گیری کلردنلدر رفلقلای شلورا بلا
مگافون د.تی از بالکلون مشلر بله خلیلابلان
البته در رمه موارد موفق نمیشدیم کله جلللودار
پلیس شویمر از ایتاا به بعد نوبه مقاومه خانه
به خانه میر.یدر رر منتاجر با منلدود کلردن
درب اتاقها با رر چه که جلوی د.ه بود پلیس
و ماموران تخلیه را ک فه ملیلکلرد و گلارلا بلا
پاشیدن آب جوش کشمکشها باال ملیلگلرفلهر بلا
رر مبلی که به خیابان آورده ملیلشلدو جلتلگ و
گریز تازه ای .ازملان ملیلیلافلهر در بنلیلاری
موارد واحد پلیس عق نشنته و رمگی بلا رلم
مبلها را باای خود برگردانده و قلفل تلازه ای
روی درب قرار ملیلگلرفلهر در پلایلان بلالای
تکرار ک ایلن پلرو.له صلاحل خلانله علقل
نشیتی در اجاره را ترجی میدادر در طلول دو
.ال مبارزه شورا کارگران بیلکلار کل اجلاره
رای متطقه برونکس را بله کلتلتلرل در آورده
بودر

کارگر ....
ادامه
طبقهطنز
ادلمه

اسرار نهان کارگران ...
بتظر میر.د کارگران در خلفلا از آب کلره
میگیرند!
نه بخاطر حنودی بلکه باز رم بخاطر دلنلوزی
برای (عاقبه کارگران مشک دوله ایلتلنلتلکله
در این و.ط خمس و زکات پلرداخله نلملیلشلودر
تازه اگر چتلیلن اکنلیلری در ملیلان ا.لهو چلرا
ا.کله دیگری برای صدور کره به برادران .پاه
.پرده نشود؟ در وضعیه فعلی در.ه ا.ه کله
چیزی عاید خزانه مملکه نشده ا.هو اما حداقل
کارگران میتوانتد با اعترا به این درآملد آنلرا
بحناب کارآفریتی وزارت کار بگذارندر
با درز کردن این خلبلر بلحلث داغ در نشلریلات
معتبر جهانی باال گرفته ا.هر گفته ملیلشلود یلک
شیخ مذربی مدعی شده که با پا در میلانلی ایشلان
چتین معازه ای را داده ا.هر از نزدیکان ایلن
پیشوا نق میشود در ادامه ایشان تصلملیلم داشلتله
کارگران بیکار را دنبال خود بیاندازند و ادعلای
نظلام تلوحلیلدی در ملتلطلقله نلملایلتلدر تلحلقلیلقلات
مشللاوریللن بللعللدا اشللکللاالت کللوچللکللی را در
ا.ترات ی پیشوا نشان داده ا.ه:
اوالو این کارگران بیکار رنلتلتلد املا احلملق کله
نینتتدر از این .وراا قب مار گزیده شده و بعیلد
ا.ه دوباره تن به این دا.تانها بدرتدر
ثانیاو کارگران بیکار با مالس ل افتاده اند و تلا
تعیین تکلیف الیحه قانون بیکاری راه دیگری را
آزمایش نخوارتد کردر ب خلره تلقلصلیلر ملالللس
ا.ه یا وزیر کار و یا شاید رم شورای نگهبان!
شیخ رم دلنرد شده و رر چلی پلیلام و نصلیلحله
داشته را از روی یلوتلوب بلرداشلتله ا.لهر یلک
خبرنگار خانواده ایشان را در نلزدیلکلی زنلدان
اوین مشارده کرده ا.هر
شکاکیه متخصصان از ایتهم فراتر ا.هو گلفلتله
میشودو کارگران ایران از این شانس را ندارند و
تازه اگلر شلایلعلات را.له بلاشلد و در ملیلان
معصومان رفه آ.مانو یک فرشته شلخلتله پلیلدا
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صفحه 8

چرا غزه مشکل ما گارگران هست و باید باشد؟
در میان صفو کارگران کم شتیده نمیشود کله
به حمایتهلای دولله از ملردم غلزه اعلتلراض
دارندر میگویتد چراغی که به خانه روا.ه بله
مناد حرام ا.هر میگلویلتلد چلرا رلملیلن پلول
نباید صلر مشلکل ت خلود ملردم در ایلران
شود؟ در .طح و.لیلعلتلر جلریلانلات .لیلا.لی
متعددی را در داخ و خارج حکومه ملیلتلوان
شمارد کله در ملخلاللف بلا دولله و بله ا.لم
دلنوزی برای معلیلشله ملردم زحلملتلکلش و
ظاررا در دفاع از متافع طبقه کارگر خلوارلان
قطع کمکها از مردم غزه رنتتدر ینه غلزهو نله
لبتانو جانم فدای ایلرانی پلرچلم مشلتلر ،ایلن
جریانات شده ا.هر
شاید برای یک کارگر در میان رمه گرفتاریهلا
و .للگ دویللی رللای روزمللره پللرداخللتللن بلله
مشک ت مردم .تمدیده غزه زیاد ضلروری و
موجه بتظر نر.در اما ریچ کارگری را نمیشود
پیدا کرد که در دل رلمله گلرفلتلاریلهلا و حلتلی
خودبخودی و ناآگارانه مابور نباشلد روزملره
به موقعیه خودشو به جامعه و به آیلتلده فلکلر
کتدر کاا اینلتلاده ایلمو کلدام .لیلا.له را بلایلد
انتخاب کرد؟ در این میدان کمتر موضوعی را
میشود پیدا کرد که به اندازه منلالله غلزه بله
زندگی کارگر مربوط بلاشلد و بله ایلن انلدازه
دشمتی با طبقه کلارگلر را در خلود ملتلملرکلز
داشته باشدر ایلن ملوضلوع قلطلعلا بله مشلغللله
جمعهای کارگری تبدی شده و جواب فکر شده
رربران کارگری را طلبیده ا.هر
در رمان اولیلن قلدم و بلا اوللیلن خلراش یلک
ترد.تی بنیار قدیمی و آشتلای ضلد کلارگلری
خود را نمایان میکتدر قب از ایلتلکله بلحلث بلر
.ر فلنطین باشدو رندانه این پلیلش فلرض را
در کارگر تقویه میکتتد که گویا یک دولله و
مالس خودی در کار ا.هو گلویلا ملیلتلوان از
این مالس و دوله انلتلظلار داشله بلودجله را
بهتر به نفع کارگران خودی صر کتلد! فلقلط
کافی ا.ه از خودمان بپر.لیلم چله ملیلزان از
ثروت و بودجه داخلی مملکه صر زنلدگلی
کارگر شده ا.له؟ کنلانلی کله از ایلن زاویله
پنتان دلنوزی بحال طلبلقله کلارگلر بله تلتلور
میچنبانتد آیا بهتر نینه به بلودجله نلظلاملی و

امتیتیو به ولخرجلی از خلزانله ملللی بله نلفلع
.رمایه دارانو به رلزیلتله .لرپلا نلگله داشلتلن
شللورارللای ا.ل مللی و بلله حللذ .للوبنللیللدرللا
اعتراض کتتد؟
خواست ما کاارگاران از دو ات در راباااه باا
مردم غزه چیست؟
دوله باید با و.یعترین ابعاد ممکلن بله کلملک
مردم غزه بشتابدر در این خوا.ه روشن و بی
قید و شرط ا.هر ریچ بلهلانله ای و از جلمللله
کنری بودجه نمیتواند بهانه بلرای غلفللله از
کمک به این مردم قلرار داده شلودر ایلن فلقلط
یک رمدردی نینلهو یلک دخلالله و ملوضلع
گیری .یا.ی در مقلابل یلک رویلداد و رونلد
جهانی ا.ه که منتقیما به رر کس و بلیلش از
آن به دوش طبقه کارگر .تگیتی میکتلدر کنلی
که میخوارد طبقه کارگر د.له بله کل ه خلود
بگیردو به فکر د.تمزد خود باشدو از قب .لتلد
خفه کارگر را به گردن او انداخته ا.هر طبقه
کارگر برای ایتها یک توده گر.ته و دنباله رو
بیش نینهر

کارگر ....
ادامه
طبقهطنز
ادلمه

ماه عسل با بیمه بیکاری
شده و خوا.ته آرزوی کارگر را بلرآورده .لازد
حاال چرا باید یآبی و چرا کارگران باید در.له
یکرهی بگیرند؟
ک نظر عمومی ایتنتکه این شایعات از طلر
مللرکللزیلله نللظللام و بللعللتللوان یللک تللاکللتللیللک در
مذاکرات رنته ای دامن زده شده ا.هر حلاال کله
غتی .ازی از راه آب .تگین باایی نر.یلدهو بلا
ا.تفاده از .انتریفوژرا دنبال تولید کره خلوارلتلد
افتادر در میان کشیدن پای کارگران بلیلکلار فلقلط
برای راه گم کردن و تو.ط وزیر کار ناق ا.ه
وگرنه ایشان بدلی .ابقه در د.تگاه امتیلتلی از
وضعیه زندگلی کلارگلران بلیلکلار خلوب خلبلر
دارندر

در دنیایی که ا.ا.ا تو.ط دولتهای غلیلر قلابل
اعتماد کتلتلرل ملیلشلودو رلملیلشله و رلمله جلا
احتمال به کاراه رفتن کمکهای اردایی رنلهر
از آناائیکه ما دوله خود را خوب میشتا.لیلمو
از آناا که به ادعارای دوله اعتماد نداریم للذا
زحمه بیشتر را بلخلود رلملوار کلرده و بلایلد
خواران گزارش دری دقیق دوله در چگونگی
کمکهای اردایی به ملردم غلزه بلاشلیلمر رلملیلن
مشک در مورد دوله محلی حاکم بر غزه نیلز
صدق میکتدر ما خوارلان گلزارشلات دقلیلق از
چگونگی کمکهای ار.الی بلد.له خلود ملردم
رنتیمر
در نامناعدترین شرایطو ریچ چیلز نلملیلتلوانلد
مانع گردد که خود تشکلهای کارگری ابلتلکلار
عم را بد.ه گرفته و از صتدوق مالی تشک
و جمعاوری کمکهای مالی و با اعزام نلملایلتلده
حمایه گنترده مردم زحلملتلکلش را بلا ملردم
غزه اع م نمایدر

از سایت اینترتی علیه بیکاری
دیدن کنید .نقطه نظراتتان را برای
ما بفرستید!

www.a-bikari.com

حماس چه میشود؟
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صفحه 9
کللارگللر رنللتللتللد کلله در روز روشللن جللوالن
میدرتدر

داستان

اعتراض به نقاش دو ات ایاران در غازه چاه
میشود؟

متن زیر داستان کوتاهی است که یکی از عالقمندان
نشریه برای انتشار در اختیار ما قرار داده است.

و دفاع از مردم فلنطلیلن پلرداخلهر ایلن اقلدام
حاص خطوط .یا.ی جریانات حاکم بلر قلیلام
نبودو از منلمان بودن فلنطیتیان یا دشملتلی بلا
یهودیان نشات نمیگرفهو این حمایله شلرط و
شروط مقتضیات بودجه را بلر خلود نلداشلهو
تاکتیکی برای صدور انق ب نبودر

کود ،گفه :بابا چرا شهرما باال و پایین داره؟
مگه رمه مون تو یه شهر زندگی نمی کتیم! پس
چرا میگن باالی شهر پایین شهر؟
پدر در جواب لبختد معتا داری زد و .ری تکان
دادر کود. ،والی دیگر پر.ید و گفه  :بابا چرا
من تو این .ن باید برم .رکار اما بچه رای
باالی شهر میرن مدر.ه ؟ ا
شک در چشمان پدر حلقه زد و گفه :دنیا با ما
قهر کرده و .ختی راشو می فر.ته وا.ه مارا و
خوشی راشو می فر.ته وا.ه ارالی باال شهرر
کود ،در فکر فرو رفه و گفه :بابا چرا یه
فوتبالینه که فقط با یه توپ .ر کار داره و رمه
زحمتش شوت زدنه به ارتفاع .اختمونا پول می
گیره ؟ اما تو که از اذان صبح تا .یاری ش
کار میکتی و فقط بینه و پت رزار تومن پول
می گیری؟ تو که بیشتر از یه فوتبالینه زحمه
می کشی نگاه کن د.تات پیته دارن و ِزبر شدنر
پدر زیر ختده زد و گفه  :خوب دیگه عزیزم
رمیشه باید فرقی بین کارگر و .رمایه دار باشه
جی اونا با پول رای ما مردم پایین شهر پر
میشهر من به این د.تای پیته بنته و ِزبر افتخار
می کتمر

در پا.خ باید متا ب عظیلم دنلیلای ملعلاصلر
گفته میشود بعتوان مردم ایران که دولله خلود
بعد از جتگ امریکا علیه عراق را نشلان دادر
را بخوبی میشتا.یمو منلئلوللیله داریلمر گلفلتله
دوله امریکا به بهانه حمایه از ملردم علراق
میشود دوله ایران دارد از غزه نردبانی برای
از د.ه صدام ده .لال ملحلاصلره اقلتلصلادی
متافع خارجی و داخلی مینازدر
جتایتکارانه ای را در پیش گرفه که بیشتلریلن
قربانی را از خود مردم زحمتلکلش درو کلردر چتین انتظاری از کارگر ایرانی کام باا.هر
جتگ تملام علیلار و بلهلم زدن کلامل شلاللوده رمانگونه که از مردم آلمان انتظار میرفله در
زندگی رمان مردم صحته بعدی رمان .یلا.له مقاب ریتلر اینلتلادگلی کلتلتلدو رلملانلگلونله کله
بودو رتوز رم فخر میفروشتد کله مللله علراق مقاومه مردم امریکا عللیله جلتلگ در ویلتلتلام
را ناات داده اند! جتگ و نن کشی وحشیانله شوق انگیز و .رمشق بااملانلدنلی ا.لهر اگلر
ا.رایی در فلنطین تکرار رمان نمایش ا.لهر کنی در ایران علیه ا.تلفلاده دولله از منلالله
کنی که چشم بر کشتار آگارانه د.له جلملعلی فلنطین اعتراضی داردو دلی موجهلی نلیلنله
مردم بیگتاه در غزه فرو میبتدد فقلط ملیلتلوانلد که مردم غزه تاوان آنرا بپردازندر
یک بیمار روانی باشدر طبقه کارگر در ایلران طبقه کارگر در ایلران در اوللیلن بلارقله رلای
به چتین موعظه ای نیاز نداردر
عرض اندام منتق خود به محکومیه ا.رائی

طبقه کارگر ایران خود ملحلاصلره اقلتلصلادی
امریکا را پشه .ر میگذارد و خود او قربانلی
اصلی ایلن ملحلاصلره بلوده ا.لهر طلتلز تلللخ
ایتاا.ه کله جلملیلع رلواداران ینله غلزهو نله
لبتانو جانم فدای ایرانی در صلف حلملایله از
محاصره اقتصادی ایلران و حلتلی در صلو
حامیان دفاع از حمله نظامی امریکا بله ایلران .ی .ال بعدتر در شرایط جدیدی دوباره رمین
حضور بهم ر.انده اندر
مناله در مقاب فعالین و اجتملاعلات کلارگلری
کافی ا.ه از خود بپر.لیلم طلبلقله کلارگلر در قد علم کرده ا.هر در طی این دوره دو موللفله
نشریه
ایران با محاصره اقتصلادی املریلکلا ملیلتلوانلد تغییر کرده ا.هر یکلی ایلتلکله دفلاع از ملردم
قوی تر و رزمتده تر شود؟ از خود بپر.یم آیلا فلنطین پرچم انواع جلریلانلات و .لیلا.لتلهلای
هر دو هفته یکبار منتشر میشود
محاصره اقتلصلادی صلفلو ملا را ملتلحلدتلر ارتااعی عم کرده ا.هر دوم ایتکه بیتفلاوتلی
خوارد .اخه؟ آیا تصور ایتها از طبقه کارگلر به .رنوشه مردم فلنطین بمثابه یک فضیللله مدیر مسئول :سیوان رضایی
باای خودو تصورشان از اننانیه تتفر انلگلیلز پرچمی ا.ه که ظلارلرا در دفلاع از کلارگلر
نینه؟ .یا.ه این جریانات در مورد .اکتین برافراشته شده ا.لهر ایلن پلرچلم بشلدت ضلد سردبیر :مصطفی اسدپور
غزه در واقع ننخله ای ا.له کله بلرای خلود کارگری ا.ه و نباید ماال پیدا کتد از ملیلان
کارگر ایرانی پیچیده اندر راری که طرفلداران خود کارگران نیرو جمع کتدر
تماس :آدرس ایمیل
ینه غزهو نه لبتانو جانم فدای ایرانی پیش پلای
پا.خ روشن به این مناله شاید االن ب فلاصللله info@a-bikari.com
کارگر ایرانی میگذارند چاله مملو از عفلونلتلی نتواند معتای گشلایشلهلای ملادی فلوری بلرای
ا.ه که شعور و اننانیه و قبل از رلر چلیلز کارگر و زحمتکش فلنطیتی پیدا کتد اما قطلعلا مقاالت این شماره تو.ط مصطفی ا.دپور
موجودیه و پرچلم طلبلقلاتلی کلارگلران را بله صفو طبقه کارگر را در مبارزه بل فلاصللله نوشته شده ا.هر ا.تفاده از مطال با ذکر
.خره میگیلردر ایلتلهلا گلرگ در للبلاس ملیلش خود در ایران بمیزان خیره کلتلتلده ای تلقلویله متبع آزاد ا.هر
نینتتدر ایتها خود گرگو خود دشمتلان طلبلقلات خوارد کردر
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